Kedves Vásárlónk!
A Kormány 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelete értelmében, az üzletekben tartózkodás és vásárlás reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben megengedett, még az üzletek kötelező zárva tartási időszaka
az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.
Kérjük Önöket, hogy minden vásárlás előtt olvassa el az üzlet bejáratánál kihelyezett tájékoztató
anyagot, hogy az üzlet vásárlóterében egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kormány 431/2020 (IX.18.) Korm. rendelete értelmében a hatodik
életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles az üzletben történő vásárlás, illetve
az üzletben történő munkavégzés során maszkot viselni oly módon, hogy az az orrot és a szájat is
folyamatosan elfedje.
Az e rendeletekben meghatározott védelmi intézkedések betartását a rendőrség a 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség
közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a fenti kötelezettségek megszegéséről
szerez tudomást, akkor a hatóság pénzbírsággal sújthatja a szabályszegést.

Vigyázzunk egymásra!
Az egészség a legfontosabb, melynek megőrzéséért a koronavírus járvány valamennyiünktől felelős
gondolkodást kíván. A Reál Élelmiszer hálózat fokozottan ügyel a vásárlók és az üzletben dolgozók
egészségére, biztonságára, de ehhez Önre is szükség van, az alábbiak betartásával:

Mindannyian hordjunk maszkot!
Az eladótérben és a pénztáraknál tartson vásárlótársaitól 2 méter védőtávolságot.
Kövesse a köhögés, tüsszentés járványügyi szabályait, melyek szerint könyökhajlatba vagy zsebkendőbe köhögjön és tüsszentsen, elfordulva vásárlótársaitól.
Amennyiben lehetséges, válasszon kevésbé forgalmas időpontokat a bevásárlásra, mint a délelőtt
11 és délután 15 óra közötti időszak. Lehetőség szerint ne családdal menjenek vásárolni, hanem
egyedül intézzék a bevásárlást.
Idős hozzátartozói válláról levéve a terhet, segítse őket azzal, hogy bevásárol helyettük, így ők otthonuk biztonságában maradhatnak.
Ebben az időszakban fokozottan ügyeljen arra, hogy ne puszta kézzel fogja meg a pékárut, hanem erre a
célra kihelyezett zacskóval, amely a csomagolásra szolgál vagy a pékáru csipeszek segítségével.
Mindennap azért dolgozunk, hogy termékeink elérhetőségét folyamatosan biztosíthassuk vásárlóink
számára!
A járványügyi veszélyhelyzetről további fontos, naprakész információkat talál
a https://koronavirus.gov.hu oldalon, illetve telefonon is tájékozódhat
a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenes zöld számain:
06-80-277-455 és 06-80-277-456.
Amennyiben valamennyien odafigyelünk egymásra, könnyebben és gyorsabban túl
lehetünk ezen a nehéz időszakon.

Köszönjük, hogy támogatja munkánkat, köszönjük, hogy figyelünk egymásra!
Reál Hungária Élelmiszer Kft.

